
 

PROJETO DE LEI N. 075/2021 

 

INSTITUI o Programa Auxílio 

Conectividade no âmbito da Secretaria 

Municipal de Educação - SEMED, com a 

finalidade de proporcionar aos 

profissionais da educação, em efetivo 

exercício, ajuda financeira para 

contratação de serviços de dados e 

internet. 

 

Art. 1.º Fica criado o Auxílio Conectividade, no valor mensal de R$ 70,00 

(setenta reais), para permitir que o profissional da educação, em pleno exercício de 

suas funções, tenha acesso à rede mundial de computadores para realizar suas 

atividades laborais, enquanto perdurar a pandemia da COVID-19, conforme legislação 

específica sobre o assunto. 

Parágrafo único. O Auxílio Conectividade será pago diretamente no 

contracheque do servidor beneficiado. 

 

Art. 2.º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, mediante 

Decreto, dispondo sobre os critérios e requisitos de concessão do auxílio 

conectividade, e das condições que o profissional da educação fará jus ao benefício. 

 

Art. 3.º Fica aberto no orçamento vigente do Município de Manaus, de 

acordo com o Anexo I desta Lei, o crédito adicional suplementar de R$ 10.000.000,00 

(dez milhões) para garantir o pagamento no exercício de 2021. 

 

Art. 4.º A compensação do crédito adicional suplementar, de que trata o 

artigo anterior, consta do Anexo II desta Lei. 

 



 

 Art. 5.º Esta Lei deverá ter seus efeitos cessados, no momento em que 

Decreto do Executivo Municipal determinar o retorno do ensino regular, com 

atendimento presencial dos alunos e profissionais da educação nas unidades de 

ensino. 

 

 Art. 6.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

ANEXO I 
 

 
 

ANEXO II   
 
 

 

UNIDADE GESTORA (UG) FONTE DE RECURSO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18102 = Fundeb 1180000 - Fundeb R$ 9.800.000,00

18101 - Semed 1010000 - Tesouro/MDE R$ 200.000,00

R$ 10.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO ORÇAMENTÁRIO: 12 361 0082 2092                                                           

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR

DOTAÇÃO TOTAL A SER REMANEJADA AO 

PROGRAMA AUXÍLIO CONECTIVIDADE 

UNIDADE                             

GESTORA
PROGRAMA DE TRABALHO ORÇAMENTÁRIO

NATUREZA             

DA                      

DESPESA

FONTE DOTAÇÃO

18102 - FUNDEB 12 361 0051 2103 - Pessoal do Ensino Fundamental 118 -Fundeb R$ 6.700.000,00

18102 - FUNDEB 12 365 0066 2108 - Pessoal da Educação Infantil 118 -Fundeb R$ 1.500.000,00

18102 - FUNDEB 12 361 0082 2123 - Pessoal do Ensino Rural 118 -Fundeb R$ 800.000,00

18102 - FUNDEB 12 366 0072 2109 - Pessoal da Educação de Jovens e Adultos 118 -Fundeb R$ 500.000,00

18102 - FUNDEB 12 367 0073 2110 - Pessoal da Educação Especial 118 -Fundeb R$ 300.000,00

18101 - SEMED 12 361 0118 2171 - Pessoal da Sede e Demais Unidades Administrativas 101 - Tesouro-MDE R$ 200.000,00

R$ 10.000.000,00TOTAL

339048                   

Outros    

Auxílios 

Financeiros a 

Pessoas Físicas



 

MENSAGEM Nº 006/2021 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

 

Submeto à análise de Vossas Excelências e à superior deliberação desse 

Augusto Poder Legislativo, o anexo Projeto de Lei que “INSTITUI o Programa Auxílio 

Conectividade no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, com a finalidade de 

proporcionar aos profissionais da educação, em efetivo exercício, ajuda financeira 

para contratação de serviços de dados e internet.” 

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação, 

busca, diariamente, o cumprimento da sua missão, que é a de “garantir educação 

básica de qualidade, assegurando o acesso, a inclusão, a permanência e a formação 

dos estudantes, desenvolvendo competências e habilidades adequadas às 

transformações sociais, bem como a valorização dos profissionais da educação”. 

Sabendo que a Educação reúne para si as mais diversas competências, é de suma 

importância que estejamos atentos a contribuir com a melhora na qualidade de ensino, 

desde a estrutura do espaço físico que atende às crianças e adolescentes, até o 

reconhecimento e valorização dos profissionais da educação inseridos no processo 

de ensino-aprendizagem. 

A Pandemia da COVID-19 impôs inúmeras mudanças em todos os 

segmentos da sociedade, e assim todos tiveram que se adaptar e até se reinventar 

em suas áreas de atuação. Na Educação, cuja metodologia usada em grande parte 

das modalidades de ensino, em especial na Educação Básica, ainda é a presencial, 

isso não foi diferente.  Contudo, diante do quadro pandêmico que se encontra o nosso 

país, o processo de ensino e aprendizagem precisou ser reinventado e assim foi 

necessário buscar suporte nas tecnologias disponíveis. 

 
Constitui desiderato que o processo de ensino e aprendizagem retorne em 



 

sua modalidade presencial, para melhor acompanhamento do desenvolvimento 

integral de nossos educandos. Entretanto, o ano de 2021, no Estado do Amazonas, 

está se iniciando com a chamada “segunda onda” da COVID-19, ceifando vidas, 

diariamente, deixando mais distante esta realidade de outrora. 

A Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, estabeleceu normas 

educacionais excepcionais para respaldar o período de calamidade pública, decretado 

pelo Excelentíssimo Presidente da República e, sendo a União a detentora da 

competência de legislar sobre as diretrizes gerais da Educação, esta lei veio para 

nortear as decisões dos Estados e Municípios frente aos seus sistemas de Ensino. 

Por meio da Portaria nº 544, de 16 de junho de 2020, o Ministro da 

Educação autorizou a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, 

até o dia 31 de dezembro de 2020. No dia 10 de dezembro de 2020, o Ministro de 

Educação homologou o Parecer nº 19 do Conselho Nacional de Educação, 

estendendo até 31 de dezembro de 2021 a permissão para as atividades remotas. 

Seguindo nessa linha de raciocínio, por meio da Instrução Normativa nº 0001/2020 - 

SEMED/GS, a Secretaria Municipal de Educação normatizou os procedimentos para 

a realização do Projeto Aula em Casa, no âmbito das Unidades de Ensino de sua 

competência. 

Do profundo e acurado fundamento legal supramencionado, considerando 

ainda o cenário pandêmico vivenciado na cidade de Manaus, há de se olhar com muito 

respeito a situação dos educadores que irão reger esse processo de ensino e 

aprendizagem de forma remota. O Ensino remoto é implementado por aulas 

veiculadas em canal de TV aberto, plataformas e aplicações online e offline, buscando 

o amplo alcance aos estudantes. 

Acrescente-se que, a atividade pedagógica remota requer do docente 

acessos em plataformas digitais, acessos a vídeos educativos, pesquisas de 

atividades pedagógicas, inserção de informações administrativas sobre frequência 

digital e objetos do conhecimento ministrados, além de gerenciamento da sala de aula 

virtual em redes sociais. É o educador o maior articulador desse processo, sendo de 

fundamental necessidade que esteja munido de condições para exercer seu 










